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 Je vydáván na základě zákonných ustanovení, vnitřní potřeby a zvyklostí. Navazuje na 
 ostatní předpisy včetně vnitřních.
 Vyplývá z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším   
 odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhl. 137/2004 Sb., nař. ES 852/2004, dále  
 vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
               

Organizace provozu stravování

- vstup do výdejny je  dovolen pouze zaměstnancům k tomu určeným – kuchařce, 
která stravu vydává a školnici MŠ, která má zdravotní průkaz a dle potřeby 
pomáhá při roznášení stravy do jídelny

- práce ve výdejně se řídí hygienickými a  vnitřními předpisy ZŠ pro školní 
stravování

- začátek výdeje pokrmů: a) přesnídávka   8.15 hod. 
                                                         b) oběd             11.45 hod.  
                                                         c) svačina         14.00 hod.           
      -          pedagogický dozor v jídelně si řídí MŠ sama

- v době nemoci dítěte  je možno stravu odebrat do jídlonosiče pouze první den, kdy 
rodiče  nestihnou odhlásit stravu  u vedoucí školní jídelny

- odhlašování a přihlašování  stravy se provádí den předem  (nejpozději ve 14.00 
hod.) v kanceláři vedoucí školního stravování – osobně, telefonem (516 436 122, 
736 455 050), e-mailem (sjzs.vysocany@tiscali.cz)

- způsob placení – hotovost
- termín placení – vždy do 5. následujícího měsíce, pouze v červnu a v prosinci do 

konce stravovacího měsíce. Přesný termín stanoví vedoucí školní jídelny.
- organizaci průběhu stravování během jednotlivých jídel podávaných v jídelně si 

stanovuje MŠ sama
- strávníci jsou povinní se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, kuchařky
- strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu  
           s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
- problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny
- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj…) 

zajišťuje MŠ
      -       za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá MŠ

- seznámení strávníků a rodičů s jídelním lístkem je povinna zajistit vedoucí  
            školního stravování vyvěšením jídelního lístku v MŠ vždy nejpozději v pátek         
            předcházejícího týdne
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